VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE PE1917-01-SK
1.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu
vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu podľa STN EN 1917:2003

2.

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Identifikácia stavebných produktov sa vykonáva na základe dátumu výroby a na základe výrobných
záznamov.

3.

Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
Zhotovenie kontrolných a čistiacich šácht gravitačnej kanalizácie podľa montážneho návodu

4.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 ods.5:
Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42
Pobočka: 7630 Pécs, Edison u. 110.

5.

Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku
12 odst. 2:
Weimann Albert e-mail: pecs@leier.hu

6.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza
v prílohe V:
System 4

7.

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná
norma:
V systéme 4 sa neudáva

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske
technické posúdenie:
Neudáva sa
9. Deklarované parametre
Parametre

Harmonizované
technické
špecifikácie

Pripojené potrubie tesnené gumovým prstencom a
jednotlivé dielce šachty vyhovujú do pretlaku 50 kPa
( 0,5 bar )
Typická pevnosť tlaku aspoň 40N/mm2
Pri vertikálnom zaťažení 2kN pružný priehyb ≤5 mm a
trvalý priehyb ≤1mm.
Odolnosť proti vytiahnutiu v horizontálnom smere: 5kN
Zodpovedá bežným podmienkam

STN EN 1917:2003

Podstatné vlastnosti
Vodotesnosť
Mechanická odolnosť
Únosnosť inštalovaných stupačiek
Trvanlivosť

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Pécs, 28.06.2013

Vyhlásenie o parametroch LE PE:1917-01-SK

Weimann Albert, riaditeľ

